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Styrelsemöte nr 3-18, 2018-02-28 
 
Närvarande: Dan Johansson, Gerd Lövgren, Kurt Tengroth, Bengt Nilsson, , 
Ulf Berg, Kristina Linde-Jensen, Lillemor Skyllbäck, Ing-Marie Wahlström, 
Lars Christer Lundgren samt  Dagmar Helmfrid (studieansvarig). 
  
 
29. Öppnande 
Ordf. Dan Johansson hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
30. Dagordning 
Föreslagen dagordning godkänns.  
  
31. Föregående mötesprotokoll  
Mötesprotokollet lades till handlingarna.  
 
32. Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan justeras och kompletteras i samstämmighet med dagens 
protokoll.  
 
33. Ekonomi 
Resultat- och balansräkningar har delgivits per mejl. Bengt gick igenom och 
förklarade vissa poster. 
 
34. Medlemsfrågor 
Gerd tar över medlemsregistret och kommer att gå på utbildning. 
 
35. Styrelsens arbetsordning 
Förslaget till arbetsordning och ansvarsfördelning gicks igenom och 
diskuterades. Ny version kommer att göras efter de synpunkter som 
lämnades.  
 
36. Frågor till och synpunkter från studieansvariga Dagmar Helmfrid 
Dagmar hade flera förslag på studiecirklar bl.a. minnesträning, 
livsberättargrupp, ny litteraturcirkel, ”Läs och res”. Information skall lämnas 
på månadsmötet. Styrelsen skall  ta med förslagen och se om det finns 
intresse i sina nätverk, i så fall start till hösten. För att få med i höstutskicket 
måste beslut fattas i styrelsemötet i maj. 
 
37. Rapporter och inkomna skrivelser 
Dan, Ing- Marie och Lisbeth respresenterar föreningen vid distriktet 
årsstämma i Malmköping den 10 april. 
 
Stadgarna skall ändras i enlighet med årsmötets beslut.  
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Beslutades att inte genomföra utbildning för nya styrelseledamöter. 
 
Vi ska ansöka om landstingets aktivitetsbidrag.  
 
Dan gick igenom protokollen för Sörmlandsdistrikten.  
 
Gerd får ansvaret för säkerhetskopiering av föreningens dator. 
 
38. Övriga frågor 
Patrik Fornedal från Studieförbundet Vuxenskolan kallas till 
funktionärsträffen den 21 mars alt. till styrelsemötet i mars. 
 
Ing-Marie skall höra med Marianne Appelkvist om medverkan i distriktets 
grupp Välfärdsteknik. 
 
Funktionärsträffen den 21 mars diskuterades. Maten skall serveras kl. 18.00 
och vi bör ta hänsyn till ev. allergier. 
 
Bokningslistorna diskuterades. Lillemor skall göra nya listor som även 
innefattar fasta bokningar. 
 
Inför G7-mötet ansvarar Ulf för att göra dagordning och kallelser. Även Anki 
på distriktet skall kallas.  
 
Vi utskrift av listor från medlemsregistret skall inte personnumret vara med. 
 
Reviderad verksamhetsberättelse är klar för underskrift. 
 
Information om arbetet på expeditionen lämnades till Christer och Gerd. 
 
39. Avslutning  
Ordförande Dan Johansson tackar för idag och avslutar mötet.  
 
 
 
Vid protokollet                                      Justeras 
 
 
 
Lillemor Skyllbäck                                               Dan Johansson 
sekreterare                                      ordförande 


